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লেখা ও লেখকের জিম্মাদাজর 

(প্রায় জিশ বছর আকের এ লেখাজি আকিা প্রাসজিে। প্রেৃতপকে েভীর 

অন্তদদৃজির মাধ্যকম লে সতয দদজিকোচর হয়, শকের োাঁথুজিকত তার  প্রোশ েুকে েুকে 

প্রাসজিে রকয় োয়। ইউিুস খাজেস রহঃ লে েেম ও লেখেকদর েথা বকেকছি 

তারা আকিা আকছ, জেছুিা জভন্ন আজিকে জেন্তু লসই পুরকিা জবষ আেকে ধ্কর। 

তাওজহকদর পকথর পজথেরা ইিশা আল্লাহ এ লেখা লথকে উপেৃত হকবি।) 

এিা সবৃিি স্বীেৃত জবষয়, ো আমরা লেউ অস্বীোর েরকত পারকবা িা লে, 

সমাকির জবজভন্ন পজরবতৃি ঘিার জপছকি িবাি খুব প্রভাবশােী ভূজমো রাকখ। এ 

িিযই মহাি আল্লাহ তায়াো তাাঁর মহাি জেতাকব আমাকদর জিকদৃশ জদকয়কছি লে- 

 ۚ ْ غُ بَْيهََنُ ْيَطاَن يَْْنَ  َوقُْل لِِعَباِدي يَُقولُوا ال َِِت ِهَي أَْحَسُن ۚ إِن َ الش َ

“আপজি আমার বান্দাকদর বকে জদি, তারা লেি উত্তম েথাবাতৃা বকে। লেিিা 

শয়তাি (খারাপ েথাবাতৃার দ্বারা) তাকদর মাকে েেো সদজি েকর”। (সুরা বিী 

ইসরাইে-৫৩) 

লেিিা শয়তাি এই চক্রান্ত ও এই েমতার মাধ্যকম মুসজেমকদর মাকে জবকবকদর 

অিাচার ছোয়, েখি লস মন্দ শে বযবহার েকর। 

রাসুে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়া সাল্লাম বকেি- 

 القيامة اال حصائد السنتهم وهل يكب الناس على وجوههم يوم 

“মািুষ লেয়ামকতর জদি িবাকির ফসকের োরকিই মুখ থুবকে পকে থােকব”। 

লেকহতু িবাকির এই জবশাে প্রভাব মািুকষর সম্পদক্ততায় সামাজিে েমৃোকে 

পকে। সুতরাাং লে েেম িবাকির িাোচাোকে জভন্ন এে আেৃজতকত বযক্ত েকর, 
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তা গুরুত্ব ও প্রভাকবর লেকি িবাকির চাইকতও েম জেছু িয়। তাইকতা আল্লাহ 

সুব. বকেি- 

 ۚ ُ َ  َوََل يَأَْب كَاتٌِب أَْن يَْكُتَب كَمَا عَل َمَُه اّلل 

 

“কোি লেখে লেি জেখকত অস্বীোর িা েকর, লেভাকব আল্লাহ তাকে 

জশজখকয়কছি”। (সুরা বাোরা-২৮২) 

আল্লাহ িাল্লা িাোেুহু আমাকদর বযক্ত েরার জবজভন্ন পন্থার মকধ্য লেখার লিয়ামত 

প্রদাি েকরকছি। অিযািয প্রায় সেে মাখেুে এই লিয়ামত লথকে বজিত। জতজি 

আমাকদর এই লিয়ামতকে এেমাি সজিে পন্থায় বযবহাকরর জিকদৃশ জদকয়কছি। 

সুতরাাং আমরা লেি লদাষত্রুজি অিুসন্ধাি েজর এবাং উত্তম ও সুন্দর জবষয়গুকো 

এজেকয় িা োই ও বাোবাজে িা েজর। এমজিভাকব আমরা অকোেয বযজক্তর 

অবয়বকে লসৌন্দেৃমজেত েরকত েেম িা চাোই। অথবা আল্লাহ ও তাাঁর বান্দাকদর 

লথকে লে বান্দা জিকির লদাষত্রুজি লোপি েকর িা তার লদাষত্রুজি েুোকত লচিা িা 

েজর। জিরাপদ ও সুরজেত িবাকির চাজহদা হকো লে, বযজক্তজি অশ্লীে বােয উচ্চারণ 

েরকব িা। এমজিভাকব মাজিৃত েেকমর অথৃ হকো, তা সতয বযতীত অিয লোি 

লেকি িোচো েরকব িা। েখি িতুি লফতিা মাথাচাো লদওয়ার োরকণ 

উৎেৃিকে সবৃজিেৃি এবাং জিেৃিকে সকবৃাৎেৃি আেৃজত প্রদাি েরা হয়, তখি লস 

হকের লখদমকতর িিযই জেখকত থােকব। 

আর এেিি দে লেখকের িিয উত্তম জবষয়কে মন্দ এবাং মন্দ জবষয়কে উত্তম 

জহকসকব রঙ োোকিা সম্ভব। একেকি তার উপমা হকো ঐ বযজক্তর মত লে তার 

এে হাত অকিযর পকেকি চুজরর উকেকশয ঢুজেকয় জদকয়কছ এবাং অপর হাকত 

জেতাবুল্লাহ লরকখ আয়াতসমুহ লরাতাকদর উকেকশয লতোওয়াত েরকছ। 
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আজম জবশ্বাস েজর লে, এই ধ্রকির লেখে ও েোজমি, োরা স্বীয় েেমকে 

ইসোকমর েিুজক্ত েরকত ও জিহাকদর মাহাত্মকে খাি েরার িিয পজরচাজেত েকর 

–  আমাকদর শত্রুরা িযাঙ্ক োমাি জবমাি লোোবারুকদর লচকয়  তাকদর লথকে অকিে 

লবজশ উপেৃত হয়। 

এই লেখেগুকো হয়কতা েখকিা েোইকয়র জবভীজষো স্বচকে লদকখজি অথবা তারা 

জিহাকদর িাকম েজদ দখকের লচিা েকর। েখি তারা বযথৃ হকো তখি আমাকদর 

জিহাকদর জবরুকে লেখার িিয এবাং শত্রুকদর জবরুকে েোইকয়র বযাপাকর 

মুিাজহদকদর জবভ্রান্ত েরার িিয েেমকে ববধ্তা জদকয় জদকয়কছ। তারা তাকদর এই 

েকমৃর দ্বারা মািুষকে জিহাদ লথকে জবরত রাকখ। অজধ্োাংকশর জহম্মত চূণৃ েরা, 

মািুকষর অিুভূজতকত আঘাত েরা, তাকদর মকিাবে জবজেপ্ত েরার লচিা চাোয়। 

তুজম লেখাকিই লোি পজিো বা পুজিো পেকব লেজি িজহর শাকহর েুকে ছাপাকিা 

হকয়কছ তাহকে লতামার োকছ স্পি হকয় োকব লে, েত লখয়ািতোরী লেখে 

লসখাকি লথকে জরজেে োভ েরকতা, ইসোম ও িাজতর জবরুকে লেখাকেজখ েকর 

জিকির আহার লোোকতা। অতপর এখি তারা িতুি েকর জিকিকদর জবষাক্ত 

লেখাকেজখর দ্বারা মুিাজহদকদরকে হকের পথ লথকে লবর েকর জিকত পূণরায় 

একসকছ। আর তা  (জিহাকদর) আেষৃিীয় জিদশৃিগুকো লোপি েকর। আর তারা 

(েজথত) জিরকপে শাসেকদর োকছ প্রাথৃিা েকর। েজমউজিস্টকদর সাকথ শরীে 

দফতরকে আহবাি েকর। এবাং মুিাজহদকদর মাকে ছোকত চায় লে, “েেু লশষ হকয় 

লেকছ। আর সামজরে সমাধ্াি বযথৃ হকয় জেকয়কছ। আর উত্তম রািিীজত হকে (েুে) 

আফোি িিেণ লেজিে হওয়া উম্মাহ লেজিে িয়”। 

আফোজিিাকি প্রবাজহত হওয়া এে বা অধ্ৃ জমজেয়ি শহীকদর রক্ত এবাং 

অজতবাজহত হওয়া বছরগুকোর জিহাদ এবাং জবজভন্ন দকের পূণৃ তযাে ও েুরবাজি 

প্রদাি। লেউ েেকমর লখাাঁচায় এই সব জেছু জমজিকয় জদকত পারকব িা। এবাং আমরা 

আমাকদর োোতার জিহাকদর সাকথ লখে তামাশা েরার অিুকমাদি জদকবা িা। 
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মুিাজফে লেখে ও চািুোর শাসেকদর লিকি রাখা উজচৎ লে, মুিাজহদেণ তাকদর 

ভাকো েকরই জচকি। তাাঁরা তাকদর ও তাকদর োিেমৃ ও মন্দ জিকদৃশাবেীর জবরুকে 

ওৎ লপকত থােকব। তাকদর বযবস্থাপিার িযােয প্রজতদাি পাকব েজদ তারা জবরত িা 

হয় ও তওবা িা েকর। মুিাজহদকদর উজচৎ তাাঁরাও সকবৃাচ্চ সকচতি থােকবি। 

জবজক্রত েেমগুকো তাকদর োি েরকবই। জবষাক্ত লেখাগুকো েখকিা লেখা বন্ধ 

হকব িা। মুজমিকদর উজচৎ তাাঁরা জবচেণ হকবি। শয়তাকির লধ্াোর মাকে মি 

োোকবি িা। মুিাজফেকদর িিয জিকির আিুেকতযর োি বাজেকয় জদকবি িা। 

উকেশযপ্রকিাদীতকদর আহবাকি ভরসা রাখকবি িা। লবতিভুেীকদর েথায় 

মকিাকোে জদকবি িা। আল্লাহ তায়াো বকেি- 

 يَا أَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فََتَبي َُنوا 

“কহ মুজমিেণ! লতামাকদর োকছ েজদ লোি ফাকসে সাংবাদ জিকয় আকস তাহকে 

তাহকে তা োচাই েকর লদখ!” 

রাসুে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়া সাল্লাম বকেি- 

 ما مسعكفى باملرء إمثا أن حيدث بكل 

“মািুকষর গুিাকহর িিয লশািা েথা বণৃিা েরা-ই েকথষ্ঠ”। 

এবাং সেে প্রশাংসা এেমাি আল্লাহর িিযই। 

মূে 

লমৌেজভ মুহাম্মাদ ইউিুস খাকেস রহ. 

অিুবাদ 
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মাওোিা আহমাদ োবীব দাঃবাঃ 

(মূে প্রবন্ধজি ‘েুজল্লয়াহ মািবাউে উেুম’ লথকে প্রোজশত শাইখ িাোেুজেি 

হাক্কািী হাজফিাহুল্লাহ েতৃৃে প্রজতজষ্ঠত ও সম্পাজদত “মািাল্লাহ মািবাউে জিহাদ” 

মযাোজিকির চতুথৃ সাংখযায়, িকভম্বর ১৯৯০ ইাংকরজিকত প্রোজশত হকয়জছে।) 


